GENERALFORSAMLINGEN 25. APRIL 2018:
Beretning siden sidste generalforsamling den 26-4-2017.
Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder og 3 medlemsmøder :
Den 17. maj holdt redaktør Hans-Henrik Landsvig et interessant
foredrag om "Slangerupbanen - gennem tiderne" og kom også ind på Bagsværd og Buddinges
gamle historie. Det foregik på en smuk forårsaften nede i Skovturshuset. Efter foredraget afholdt
vi en lille sjov "keglekonkurrence" på den tilstødende fine gamle keglebane. Inden vi trillede
kegler, blev der budt på lækre sandwich. En lærerig og fornøjelig aften med mange deltagere, og
glade keglekonger.
Den 30. november var vi på besøg på det moderne "Villum Window Collection" museum, der
ligger i VELUX-koncernens oprindelige fabrikshal i Søborg . Vi blev guidet rundt af
museumsinspektøren og oplevede en fascinerende udstilling af gamle og nye karakteristiske
vinduer fra mange producenter i flere lande. Museet har formået at skabe mange spændende
panoramaer og lysvirkninger omkring vinduerne. Der var stor tilfredshed med besøget, som vi
tænker på at gentage.
Den 18. januar gæstede vi Bagsværd Kirkes mødesal, hvor arkitekt Jan Utzon holdt et
spændende foredrag omkring sit samarbejde med sin far Jørn Utzon. Vi hørte om familiens
berejste tilværelse, og særligt om årene i Australien. Jan fortalte og viste billeder om de mange
berømte bygningsværker, som han og faderen har opført, hvor især Sydney Operahuset og
Bagsværd Kirke står deres hjerter nær. I pausen blev der budt på smagsprøver på australske vine
og selvfølgelig også kaffe og småkager. Der var fuldt hus og stor tilfredshed med mødet.
Ved generalforsamlingen sidste år afsluttede vi aftenen med et indlæg fra det lokale firma,
"Næralarm", som fortalte om deres effektive og prisvenlige alarmsystem. Interessen var stor.
I aften slutter vi generalforsamlingen med foredrag af lederen af "Grønt IDÉcenter, Jesper
B. Larsen , som vil fortælle os om centrets aktiviteter og komme med god råd om miljøvenlige
og ressourcebesparende foranstaltninger.
To Nyhedsbreve er udsendt. Et i april og et i oktober. De fleste sendes nu som mail. Alle er
meget velkomne til at sende indlæg eller foto til Gudrun, der er bladets redaktør. Steen står for
trykningen og udsendelsen af bladet.
Hjemmesiden fungerer fint, og man kan læse om mange aktuelle emner der. Den indeholder
også et stort arkivmateriale, bl.a. alle tidligere Nyhedsbreve. Ole står for hjemmesiden og også
Facebook-gruppen, men her er der ikke så livlig aktivitet, men det kan komme.
By- og lokalplanlægning:
Vi har indsendt et større høringssvar til By- og Miljøforvaltningen om den plan, som de har
udarbejdet for en bæredygtig grøn udvikling i Gladsaxe, benævnt "Vores grønne Gladsaxe".
Hele vores svar ligger på vores hjemmeside. Her skal blot resumeres, at vi er positive overfor
mange af planens forslag, bl.a. om en øget udbygning af forbindelserne mellem de grønne
områder og en optimering af disse som rekreative områder. Vi ønsker fokus på børnefamilierne i
det grønne miljø, og vi foreslår nytænkning omkring arterne af vejtræer. Grå pladser skal gøres
grønne. Vi ønsker ikke, at kommunens nu bebyggede eller befæstede arealer fremover øges
mere end de nugældende 34% . I øvrigt minder vi om, at de grønne områder også skal fremtræde
attraktive om vinteren.
Vi har også indsendt et stort høringssvar til "Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte", en plan
som By-og Miljøforvaltningen har bestilt hos arkitektfirmaet " Vandkunsten" .
Vores kommentarer hertil kan i sin helhed også læses hjemmesiden. I korthed kan vi nævne,
at vi er glade for at der nu er et stærkt politisk fokus på vores bydel, og vi glæder os over, at
kommunen vil forbedre trafikforholdene og forskønne omgivelserne. Det vil begunstige handelen
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og dermed gøre bylivet mere livligt. Bedre vej- og stiforbindelser skal på
harmonisk og smuk måde binde de forskellige områder sammen. Der
skal ske en udstrakt tilplantning. Cykel- og gangforholdene skal forbedres
betydeligt.
Vi har stillet mange forslag bl.a. at færdsels- og gangarealerne skal harmoniseres og udnivelleres.
Vi retter tydeligt fokus på den planlagte "Grønne Diagonal" der skal gå fra Bagsværd Sø, og op
gennem Bindeledet og videre igennem krydset ved Bagsværd Torv, og op igennem Bagsværddal
og ind igennem det nye Bagsværd Bypark. Herudover lægger vi vægt på, at parkeringsforholdene
ikke forringes i Bymidten. Vi har kommentarer til udformningen af "År 2000 pladsen" og
Bagsværd Torv. I øvrigt foreslår vi også at tænke på værn mod Bymidtens generende vindforhold.
Byggeriet af Bagsværd Bypark følger vi øvrigt fortsat med stor interessere.
Trafikforhold: Lyssignalerne omkring Bymidten vil blive synkroniserede. Vi fik en bred rød
midterstribe på Ring 4, hvilket klart har forbedret kørekulturen på vejen. På Kurstien fik vi nye
pullertlamper, men de fungerer dårligt.
Miljø og rekreative områder: Vi følger med i udviklingen omkring moderniseringen af
Rostadion og Rocentret. Vi har forståelse for, at rosporten fortsat skal kunne fungere optimalt og
at store internationale konkurrencer skal kunne afvikles på søen.
Vejdirektoratets brakmark som ligger mellem AB og motorvejen ønsker direktoratet nu, på
vores foranledning, overdraget til kommunen. Vi havde foreslået, at der blev lavet
parkeringspladser og forbedrede stiforhold til S-toget. Men kommunen ønsker ikke at modtage
arealet. AB har vi ikke hørt fra. Vi vil igen bede Vejdirektoratet om at rydde op på arealet.
Møder med kommunen og andre foreninger: I marts deltog vi i den årlige middag med
Byrådet oppe på rådhuset. Ca. 20 grundejerforeninger (vi er den næststørste) hørte indledningsvis
borgmesteren fortælle om sig selv og sine visioner for kommunen. Herefter holdt bychefen
foredrag om udviklingen i detailhandelen og det tilknyttede byliv. Derefter holdt chefen for vej og
trafik foredrag om deres handlingsplaner for støjbekæmpelse.
Traditionen tro indsender foreningerne spørgsmål til Byrådet inden mødet. Forvaltningen svarer
derefter samlet ud til alle deltagere inden mødet, men ønsker ikke debat om svarene på mødet.
Vi havde indsendt disse 4 spørgsmål: Om de æstetiske overvejelser ved godkendelse af
nybyggeri. Om de skader på indkørsler som renovationsvogne laver. Om at lave parkeringsplads
på AB -brakmarken. Om uvedkommendes skødesløs henkastning af affald i vores
affaldscontainere.
Kommunen var ikke særlig imødekommende på vores spørgsmål.
Vi er aktive i "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe" hvor Ole er vores
repræsentant. Sammenslutningen indkaldte til møde med politikerne op til kommunevalget. Vi
hørte politikerne fortælle om deres syn på fremtiden for grundejerne. Ingen ønskede fortætning.
Ved det årlige delegeretmøde i går stoppede den aktive formand Torben Sønnichsen.
I øvrigt har vi talt med Hareskovbys Medborgerforening om et samarbejde. De er positive.
Jeg vil slutte med at takke medlemmerne for opbakningen til vores forening, og det fine fremmøde
ved arrangementerne. Også tak til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne - der jo også
deltager i bestyrelsesmøderne - for det store og engagerede arbejde I har udført.
Tak for jeres opmærksomhed og rigtig god sommer.
Hans-Chr. Gelf-Larsen . Formand .
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